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Zápis z 9. jednání rady města Turnov 

ze dne 16. 5. 2018 
 

 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva 

Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová, František 

Zikuda 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

            

 

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 

1. Výroční zpráva společnosti Městská sportovní Turnov s.r.o. 

za rok 2017 

Mgr. Jana Svobodová      8:00 – 8:45 

2. Schválení zadávací dokumentace na VŘ - multifunkční 

traktor 

       

3. Hodnocení jednatelů za rok 2017        

4. Kritéria hodnocení jednatelů s.r.o. na rok 2018        

5. Kritéria hodnocení ředitelů příspěvkových organizací Mgr. Petra Houšková       

Záležitosti odboru správního 

6. Petice občanů města - komunikace Přemyslova - chodníky Ing. Tomáš Hocke      8:45 – 9:00 

Záležitosti odboru správy majetku 

7. 

8. 

9. 

Pomník Otakara Jaroše – návrat na původní stanoviště 

Architektonická studie Pasáže u radnice 

Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov 

Ing. Tomáš Hocke      9:00 – 11:30 

10. Bytový dům Pod Stránkou, Turnov Ludmila Těhníková       

11. Prodej pozemku p.č. 35/10 v k.ú. Mašov u Turnova        

12. Žádost o prodej části pozemku p.č. 259 k.ú. Turnov        

13. Výpůjčka pozemků na Hruštici        

14. Předzahrádky v ul. Nádražní        

15. Doplňující podklady pro vnitrobloky        

16. Zadávací podmínky výběrového řízení " Změna zdroje tepla 

v objektech DD Pohoda a ubytovny pro nemocnici v 

Turnově, ul. 28. října č.p. 812 a č.p. 1335 v Turnově" 

       

17. Výsledek výběrového řízení- „Vybudování učebny pro 

mineralogii a keramiku v SVČ“ 

       

18. Vesecko, projektová dokumentace        

19. Projektová dokumentace na chodník Kamenec podél 

komunikace I/35, komunikace Zelená cesta, stezka ve 

       

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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Struhách 

20. Dodatek nájemní smlouvy s firmou BusLine LK s.r.o.        

21. Technické služby Turnov, smlouvy o dílo        

22. Smlouva o dílo " Výměna oken v BD Bezručova č.p. 1054 a 

1055, Turnov“ 

Ing. Tomáš Hocke       

23. Smlouva o zrušení věcného břemene vedení vodovodu, 

pozemek p.č. 2846 k.ú. Turnov 

Ludmila Těhníková       

24. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene " 

Plynovodní přípojka pro novostavbu RD, Kadeřavec 

p.č.570/1, xxxxxxx" 

       

25. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

právu provést stavbu "Kanalizační přípojka, p.č.2357, 2358, 

Šlikova ul., xxxxxxxxx" 

       

26. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

právo provést stavbu "SM, Turnov, Pekařova-obnova kVN, 

kNN" 

       

27. 

 

28. 

Dodatek č. 1 na akci Hrad Valdštejn - obnova terasy nad 

biliárním sálem a obnova střechy a krovu vstupní brány 

Hodnocení ředitelky příspěvkové organizace Turnovské 

památky a cestovní ruch po 4 letech 

       

Záležitosti odboru sociálních věcí 

29. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - Výroční 

zpráva za rok 2017 

Mgr. Petra Houšková      11:30 – 11:50 

30. Zdravotně sociální služby Turnov - Výroční zpráva pro rok 

2017 

  

31. Vize Zdravotně sociálních služeb Turnov do roku 2022   

Přestávka                     

Záležitosti odboru dopravního 

32. Parkovací pruh v Nudvojovické ulici - žádost KAMAX s.r.o. Mgr. Jana Svobodová      12:20 – 12:35 

Záležitosti odboru životního prostředí 

33. Smlouva s TST – změna cen za předávání separovaných 

odpadů zpracovateli 

      12:35 – 12:45 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

34. Rozbory hospodaření PO za rok 2017 – bod se přesouvá na 

další RM 

Mgr. Martina Marková      12:45 – 14:30 

35. 

 

36. 

Přehled dotací administrovaných odborem školství, kultury a 

sportu v roce 2017 

Dotace Liberecký kraj 

       

37. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost        

38. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci        

39. Individuální dotace Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. Mgr. Jana Svobodová       

40. Individuální dotace Tělocvičná jednota Sokol Turnov Mgr. Petra Houšková       

41. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací Mgr. Martina Marková  

42. Koncepce sportu Mgr. Jana Svobodová       

43. Účelový dar – SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Daliměřice 

       

44. Jmenování, odvolání člena školské rady při Základní škole 

Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 

Mgr. Martina Marková       

45. Jmenování do funkce ředitele základních škol        

46. Plat ředitelky Mateřské školy Turnov, 28. října 757, 

příspěvková organizace, plat ředitelky Mateřské školy 

Turnov - Mašov, příspěvková organizace 

            

Ostatní 

47. Zdravé město Turnov a MA21 Mgr. Petra Houšková      14:30 – 15:00 

48. Participativní rozpočet - výsledky  hlasování, realizace        

49. 

50. 

 

51. 

Pronájem objektu Alešova 1723, Turnov - nová smlouva 

Smlouva o dílo – dodatek č. 1 „Zvyšování bezpečnosti 

chodců“ 

Smlouva o dílo – dodatek č. 1 „Modernizace tří bytů, 

Bezručova, č.p. 1055, Turnov“ 

 

Ing. Tomáš Hocke 

      

11:50 – 12:20 
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1. Výroční zpráva společnosti Městská sportovní Turnov s.r.o. za rok 2017 
 

Rozprava: 
      Hlavní náplní společnosti bylo provozování a údržba všech 6 areálů a provozování občerstvení, zajištění 

investic/oprav. Přehled areálů: Maškova zahrada (zimní stadion, koupaliště, skatepark, in-line stezka, dětská a 

multifunkční hřiště), Plavecký bazén, Atletický stadion, Fotbalový areál, Sokolovna a hřiště Mašov, Hřiště u TSC – 

Alešova, Občerstvení. Největší investicí bylo rozšíření občerstvení na koupališti, které se velmi pozitivně projevilo 

na spokojenosti zákazníků i hospodářském výsledku. Provedena byla celá řada oprav na fotbalového areálu včetně 

rekonstrukce jedné šatny, ale i na dalších střediscích, viz jednotlivá střediska.  

 

Vytyčené cíle byly splněny:  

- účelné provozování a údržba sportovišť  

- pokračovaní v nastolené prezentaci (fcb, web, noviny, TvA apod.),  

- dodržení schváleného finančního plánu  

- zajištění přístavby občerstvení a jeho efektivní využívání  

 

Za největší úspěchy považuji: - rozšíření občerstvení na koupališti (i přes problémy s projekty, termíny apod.)  

- velké množství uskutečněných „vlastních“ oprav v běžném provozu  

- personální stabilitu společnosti  

- hospodářský výsledek občerstvení  

- bezproblémové kontroly z hygieny, BOZP a ZÚ  

- snížení celkových personálních nákladů při zachování činností  
 

 

 

usnesení RM č. 269/2018 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  

schvaluje Výroční zprávu, Zprávu o vztazích a Účetní závěrku a výsledek hospodaření společnosti Městská 

sportovní Turnov, s.r.o. za rok 2017. Dále schvaluje úhradu ztráty z ostatních kapitálových fondů (souvztažnost 

413/431, částka 7.825.122,06 Kč). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 

  
 

2. Schválení zadávací dokumentace na VŘ - malotraktor 
 

Rozprava: 
      Na základě Valnou hromadou schválených investic Městské sportovní Turnov, s.r.o. pro rok 2018, předkládám 

ke schválení podklady pro vypsání výběrového řízení na dodání malotraktoru.  

 

p. Jiránek nahlásil střet zájmů 
 

 

 

usnesení RM č. 270/2018 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  

schvaluje vypsání VŘ na dodávku malotraktoru dle předložených materiálů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

usnesení RM č. 271/2018 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  

jmenuje hodnotící komisi pro výběr dodavatele malotraktoru ve složení: Mgr. Svobodová, Ing. Šmiraus, p. Pilská, 

Ing. Krsková, Bc. Kořínek, p. Mikeš, p. Brabcová. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
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3. Hodnocení jednatelů za rok 2017 
 

Rozprava: 
      Na Radě Města byly předloženy zápisy z hodnocení jednatelů, obchodních společností za rok 2017 i s návrhem 

na roční odměnu. Vyplácení odměn je možno realizovat po vyhodnocení a schválení výše odměny. U ředitelů a 

jednatelů všech organizací zřízených městem je odměna vyplácena z prostředků organizace.  Přiznané odměny jsou 

vyplaceny v nejbližším výplatním termínu. Finanční prostředky na odměny dle této směrnice budou organizacím 

(Dětské centrum Turnov, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, Kulturního centrum Turnov, s.r.o. a Městská 

sportovní Turnov, s. r. o.) poskytnuty v rámci dotace na provoz (účelová dotace) ve výši max. odměny s tím, že 

pokud nebude vyčerpána, bude zřizovateli vrácena. Na základě diskuze RM byla upravena navrhovaná odměna u 

jednatele Kulturního centra Turnov, s. r. o. 
 

 

 

usnesení RM č. 272/2018 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje jednateli panu Liboru Preislerovi roční odměnu za rok 2017 dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  

usnesení RM č. 273/2018 

RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  

schvaluje jednateli panu Liboru Preislerovi roční odměnu za rok 2017 dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  

usnesení RM č. 274/2018 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

schvaluje jednateli panu Davidu Peškovi roční odměnu za 2017 dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/2/1] 
  

usnesení RM č. 275/2018 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  

schvaluje jednateli panu Jindřichu Kořínkovi roční odměnu za 2017 dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  

4. Kritéria hodnocení jednatelů s.r.o. na rok 2018 
 

Rozprava: 
      Na radě města byla předložena kritéria hodnocení jednatelů městských s. r. o. na rok 2018. Kritéria byla 

upravena dle diskuzi v RM a budou předána jednatelům. 
 

 

 

usnesení RM č. 276/2018 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov s. r. o.  

schvaluje kritéria hodnocení jednatele Libora Preislera společnosti Technické služby Turnov s.r.o. za rok 2018 dle 

předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

usnesení RM č. 277/2018 

RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  

schvaluje kritéria hodnocení jednatele Libora Preislera společnosti Turnovské odpadové služby s.r.o. za rok 2018 dle 

předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 278/2018 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  

schvaluje kritéria hodnocení jednatele Bc. Jindřicha Kořínka společnosti Městská sportovní Turnov s.r.o. za rok 

2018 dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

usnesení RM č. 279/2018 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  

schvaluje kritéria hodnocení jednatele Mgr. Davida Peška společnosti Kulturní centrum Turnov s.r.o. za rok 2018 dle 

předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

5. Kritéria hodnocení ředitelů příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

      Předkládám Vám ke schválení kritéria hodnocení pro ředitele našich příspěvkových organizací na rok 2018 a 

současně upravená Pravidla pro přidělování ročních odměn – změny jsou v textu uvedeny barevně a jedná se o 

úpravu obsahu hodnocení  - upřesnění časového harmonogramu hodnocení a kompetencí v rámci hodnocení.  
 

 

 

usnesení RM č. 280/2018 

RM schvaluje  

kritéria hodnocení pro ředitele příspěvkových organizací na rok 2018 dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

usnesení RM č. 281/2018 

RM schvaluje  

směrnici č. 22 Pravidla pro přidělování ročních odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací a 

obchodních společností zřizovaných Městem Turnov, vedoucím odborů MěÚ a tajemníkovi dle návrhu s platností od 

17. 5. 2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

6. Petice občanů města - komunikace Přemyslova - chodníky 
 

Rozprava: 

      Starosta města obdržel dne 18. 4. 2018 podnět občanů za „Provedení chodníků v Přemyslově ulici z betonové 

zámkové dlažby“, předloženou panem xxxxxxxxx, ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění 

pozdějších předpisů.  Petice byla podpořena 35 podpisy občanů Přemyslovy ulice.  Právo petiční je jedním z ústavně 

zaručených politických práv občanů České republiky.  
 

 

 

usnesení RM č. 282/2018 

RM bere na vědomí  

podnět občanů za “Provedení chodníků v Přemyslově ulici z betonové zámkové dlažby“. RM nesouhlasí se záměnou 

povrchů chodníků. Důvodem nesouhlasu je vysoká kvalita, trvanlivost navržené žulové dlažby, vysoká 

rozpracovanost stavby, která probíhá dle vysoutěžených podmínek veřejné zakázky a stavebního povolení. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

 

 



6                  Zápis Rady Města Turnov dne 16. 5. 2018 
 

7. Pomník Otakara Jaroše - návrat na původní stanoviště 
 

Rozprava: 
      Předkládám návrh na navrácení pomníku Otakara Jaroše do prostoru bývalých kasáren, soudobě před objekt 

Obchodní akademie, hotelové školy a střední odborné školy ve Zborovské ulici. V průběhu sovětské okupace 

Turnova byl pomník pravděpodobně vzhledem k pozdějšímu oplocení celých kasáren vlnitým plechem a 

betonovými ploty přesunut. Kdy se tak stalo, ani archivní materiály o tomto přesunu nebyly dochovány. Pomník není 

v dobrém stavu a bylo by vhodné ho zásadněji opravit. Kámen, do kterého je vložena pamětní deska je 

z kozákovského čediče (melafýrový mandlovec), který bohužel nepatří k nejtrvalejším a dochází k jeho erozi. 

Pomníky, které jsou ve Skálově ulici vykazují určité monumentální výtvarné zpracování. Tento pomník je jiného 

zpracování a z hlediska vnímání veřejného prostoru mu sluší více komorní prostředí. 

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

 

 

usnesení RM č. 283/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit návrat pomníku Otakara Jaroše do prostoru bývalých kasáren, soudobě před objekt Obchodní akademie, 

hotelové školy a střední odborné školy ve Zborovské ulici, kde byl i historicky umístěn. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

8. Architektonická studie Pasáže u radnice 
 

Rozprava: 
      Předkládám RM materiál, který přináší informace o architektonické studii a následném zahájení projekčních 

prací na obnově pasáže u radnice. Zároveň tento materiál naznačuje budoucí využití těchto prostor. V této chvíli je 

zpracován stavebně technický průzkum na stávající objekt pasáže a architektonická studie na obnovu pasáže. Oba 

dva dokumenty budou podkladem pro výběr projektanta této akce. Stavebně technický průzkum zjistil, že 

konstrukce jsou ve špatném stavu a z velké části je bude nutné nahradit novými. Vzhledem k majetkové situaci 

v nejbližším okolí navrhuji stavbu projektovat ve statutu stavebních úprav. Výsledkem by měla být stavba ze 70% 

nová. Umístění zcela jiné stavby je vzhledem k sousedům a památkové ochraně nemožné. Předpokládané náklady na 

kompletní rekonstrukci jsou 10 mil. Kč. 
 

 

 

usnesení RM č. 284/2018 

RM projednala  

architektonickou studii Rekonstrukce pasáže radnice v Turnově. RM s architektonickou studií souhlasí a pověřuje 

OSM pokračovat v projekčních pracích na Rekonstrukci pasáže radnice v Turnově. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 

  

9. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov 
 

Rozprava: 
      Na odbor školství, kultury a sportu bylo doručeny pět žádostí VHS Turnov o individuální dotaci.  

1) VHS Turnov podalo žádost o individuální investiční dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 5 000 000 Kč. Jedná 

se o finanční příspěvek, kterým by byla uhrazena část nákladů vynaložených na realizaci investiční akce v Turnově, 

Ohrazenicích a Přepeřích – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici a vodovodu v Přepeřích v I. etapě  

 

2) VHS Turnov podalo žádost o individuální investiční dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 5 000 000 Kč. Jedná 

se o finanční příspěvek, kterým by byla uhrazena část nákladů vynaložených na realizaci investiční akce 

v Nudvojovicích s názvem Úpravna vody Nudvojovice - řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z 

pitné vody  

 

3) VHS Turnov podalo žádost o individuální investiční dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 12 000 000 Kč. 

Jedná se o finanční příspěvek, kterým by byla uhrazena část nákladů vynaložených na realizaci investiční akce – 

Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska.  
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4) VHS Turnov podalo žádost o individuální investiční dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 644 000 Kč. Jedná se 

o finanční příspěvek, kterým by byla uhrazena část nákladů vynaložených na realizaci investiční akce v Turnově – 

výstavba vodovodu a dostavba kanalizačních přípojek, Hruštice – Károvsko.  

 

5) VHS Turnov podalo žádost o individuální investiční dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 3 394 000 Kč. Jedná 

se o finanční příspěvek, kterým by byla uhrazena část nákladů vynaložených na realizaci investiční akce v Turnově – 

oprava vodovodu a kanalizace v ulici Přemyslova.  

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

usnesení RM č. 285/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 5 000 000 Kč pro svazek 

obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na realizaci díla Turnov, Ohrazenice, Přepeře – rekonstrukce 

vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici a vodovodu v Přepeřích - I. etapa. Poskytnutí dotace se bude řídit platným 

Dotačním statutem města Turnov. Rada města zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit smlouvu o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 7-18-004. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

usnesení RM č. 286/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 5 000 000 Kč pro svazek 

obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na realizaci díla Úpravna vody Nudvojovice – řešení 

povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody. Poskytnutí dotace se bude řídit platným Dotačním 

statutem města Turnov. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit smlouvu o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města č. 7-18-005 a doporučuje zařadit druhou splátku individuální dotace ve výši 1 000 000 Kč do 

rozpočtu města pro rok 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

usnesení RM č. 287/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 12 000 000 Kč pro 

svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na realizaci díla Odstranění manganu z vodovodní sítě 

Turnovska. Poskytnutí dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města Turnov. Rada města doporučuje 

Zastupitelstvu města Turnov schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č.7-18-006 a doporučuje zařadit 

druhou splátku individuální dotace ve výši 5 000 000 Kč do rozpočtu města pro rok 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

usnesení RM č. 288/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 644 000 Kč pro svazek 

obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na realizaci díla Turnov – výstavba vodovodu a dostavba 

kanalizačních přípojek, Hruštice-Károvsko. Poskytnutí dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města 

Turnov. Rada města zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit smlouvu o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města č. 7-18-007. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

usnesení RM č. 289/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 3 394 000 Kč pro svazek 

obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na realizaci díla Turnov – oprava vodovodu a kanalizace v 

ulici Přemyslova. Poskytnutí dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města Turnov. Rada města zároveň 

doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 7-18-008. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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 10. Výstavba bytového domu Pod Stránkou, Turnov 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá Radě města žádost firmy TopDesign, s. r. o., Vlastibořice, která navazuje na 

materiál jednání rady města ze dne 6. 12. 2017. Předmětem projednání byla výstavba bytového domu Pod Stránkou 

v místě bývalého domu č. p. 261 a na to navazující přístupové komunikace firmou TopDesing, s.r.o., Vlastibořice. 

Nyní se na Město Turnov obrátil zástupce firmy TopDesign, s.r.o. s novou žádostí, kde žádá o možnost využít, pro 

přístup stavební techniky po dobu výstavby bytového domu Pod Stránkou, ale i v Tázlerově ulici (druhý bytový 

dům, který bude firma v této lokalitě stavět), mostek přes Stebenku a pěšinu v ulici Pod Stránkou. Technický stav 

mostku neumožňuje v žádném případě pojíždění jakoukoliv technikou a i pěšina nyní slouží pouze pro chodce a 

cyklisty a není ji možno pojíždět. Firma navrhuje, že mostek zpevní provizorní konstrukcí, která nebude zatěžovat 

stávající mostek a pěšinu na pozemku Města Turnov zpevní. Po dokončení stavby uvede jak mostek, tak pěšinu do 

původního stavu. 
 

 

 

usnesení RM č. 290/2018 

RM schvaluje  

umožnění přístupu firmě TopDesign, s.r.o., Vlastibořice po dobu výstavby bytového domu Po Stránkou po 

provizorní konstrukci mostku a rozšířené cestě v ulici Pod Stránou  do 31. 12. 2019. Podmínkou výše uvedeného 

souhlasu je že firma TopDesign, s.r.o. odprodá Městu Turnov pozemek parc. č. 1756, k. ú. Turnov, který 

potřebujeme pro rekonstrukci mostku přes Stebenku a propojení se stávající komunikací na pozemku parc. č. 1734/1, 

k. ú. Turnov, za cenu 100,-Kč/m2 a s dalšími podmínkami dle diskuze v RM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 

  

11. Prodej pozemku p.č. 35/10 v k.ú. Mašov u Turnova 
 

Rozprava: 
      Na základě návrhu a jednání s manželi xxxxxxxx a sourozenci xxxxxxx předkládáme radě města k projednání 

záměr prodeje pozemku p.č. 35/10 v k.ú. Mašov u Turnova, který je ve vlastnictví města Turnova. Manželé xxxxx se 

se sourozenci xxxxxx dohodli na společném odkupu části pozemku p.č. 35/10 o výměře cca 55m2 sousedící s 

pozemky v jejich vlastnictví a tento pozemek využívají jako společný vjezd na své pozemky. Pozemek v současné 

době není městem nijak udržována a veškerou údržbu jak stavební tak i sezónní již nyní provádějí navrhovatelé. 

Druhou část pozemku prac.č. 35/10 o výměře cca 59m2 si chtějí odkoupit manžele xxxxxxxx, a to z důvodu 

narovnání majetkových vztahů. Jedná se o část, která je již několik oplocena k pozemku ve vlastnictví manželů 

xxxxxx. Jedná pouze o část, která je od stávajícího oplocení směrem do zahrady manželů xxxxxxx a nehrozí riziko 

zúžení stávající komunikace. Hodnota pozemku p.č. 35/10 v k.ú. Turnov je dle tabulky orientačních cen pozemků 

dle jejich funkčního využití podle územního plánu - Plochy účelových komunikací (UK) ve výši 100,- Kč/m2. 

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

 

 

usnesení RM č. 291/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit prodej jedné části pozemku v k. ú. Mašov u Turnova p.č. 35/10 o výměře cca 55m2 do společného 

vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxx a sourozenců xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, druhou část pozemku p.č. 35/10 

o výměře cca 59m2 do vlastnictví manželů xxxxxxx, obě části za kupní cenu 100,- Kč/m2. Správní poplatek za 

vklad do katastru nemovitostí uhradí navrhovatelé společně. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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12. Žádost o prodej části pozemku p.č. 259 k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 
      Na základě předložené žádosti manželů xxxxxxx předkládáme radě města k projednání návrh odkupu části 

pozemku p. č. 259 v k. ú. Turnov o výměře cca 40m2. Manželé xxxxxx vlastní většinu sousedních pozemků, a jak 

uvádí ve své žádosti, stále udržují a uklízí vznikající nepořádek i v této části pozemku, která je ve vlastnictví města. 

Rádi by ji odkoupili a oplotili. Jsou ochotni uhradit náklady s oddělením pozemku a uhradí také správní poplatek za 

vklad do katastru. Pozemek p. č. 269 má dle tabulky orientačních cen pozemků dle jejich funkčního využití podle 

územního plánu města - plochy účelových komunikací (UK), hodnotu ve výši 100,- Kč/m2. Celkem tedy kupní cena 

4.000,- Kč. Částí tohoto pozemku prochází plynové potrubí a kanalizace bez zapsaného věcného břemene a s tím 

spojené komplikace při jejich případných opravách. Pozemek je možno pronajmout případně i jako parkovací stání, 

především s ohledem na velmi často zaparkované vozidlo Velkoobchodu s nápoji. 
 

 

 

usnesení RM č. 292/2018 

RM neschvaluje  

prodej části pozemku p. č. 259 o výměře cca 40m2 do vlastnictví manželů xxxxxx a ukládá odboru správy majetku 

jednat o pronájmu (výpůjčce) této části pozemku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

13. Výpůjčka pozemků na Hruštici 
 

Rozprava: 

      Pan xxxxxxxx má s městem uzavřenou smlouvu o výpůjčce pozemků p. č. 1004/12, 1004/13, 1007/3, 2898/2, 

2915/1, 2915/10, 2915/32, 2915/33, 2915/49, 2915/54, 2915/55, 2915/71, 2921/27, 2921/41, 2934/1, 2934/38, 

2934/39, 2940/1, 2940/2, 2940/3 a 2961/4 vše v k. ú. Turnov, která skončila 11. 5. 2018. Nyní žádá o prodloužení 

smlouvy o výpůjčce. Pozemky využívá k zemědělské činnosti - k sekání a sušení trávy na seno. Jedná se o pozemky 

na Hruštici, kde město průběžně zasíťovává a prodává pozemky pro stavbu rodinných domů. Proto není možné 

uzavřít s nájemcem pachtovní smlouvu na delší dobu. Pokud dojde k prodeji některých z pozemků, bude smlouva 

upravena a dotčené pozemky budou ze smlouvy vyjmuty. 
 

 

 

usnesení RM č. 293/2018 

RM schvaluje  

výpůjčku pozemků p. č. 1004/12, 1004/13, 1007/3, 2898/2, 2915/1, 2915/10, 2915/32, 2915/33, 2915/49, 2915/54, 

2915/55, 2915/71, 2921/27, 2921/41, 2934/1, 2934/38, 2934/39, 2940/1, 2940/2, 2940/3 a 2961/4 vše v k. ú. Turnov 

panu xxxxxxxx na dobu určitou do 30. 4. 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

14. Předzahrádky v ul. Nádražní 
 

Rozprava: 
      Paní xxxxxxx z Café Ambo požádala o předzahrádku před kavárnou v Nádražní ul. na pozemku p. č. 1925/1, k. 

ú. Turnov. Ráda by zde umístila dva stolky po dvou židlích o výměře max. 8 m2. Chodník je před kavárnou v šíři 2,8 

m, při umístění dvou stolků a čtyř židlí podél objektu čp. 1124 zůstane zachován průchod 2 m. Zároveň paní 

xxxxxxx žádá o povolení umístit ke stromům v Nádražní ulici cedule směrem ke kavárně. Cedule budou vyrobeny 

ze dřeva a na každé bude vypálen leaserem nápis. Celkem 7 cedulí bude pouze zabořeno do hlíny, nebudou se 

žádným způsobem dotýkat stromů ani se k nim nijak upevňovat.  

 

O další povolení předzahrádky požádal p. xxxxxxx, který by rád využil část chodníku max. 10 m2 na pozemku p. č. 

1925/1, k. ú. Turnov k umístění 4 stolků po dvou židlích pro hosty Pizzerie u Aldyho. Chodník je před pizzerií v šíři 

2,6 m, při umístění čtyř stolků po dvou židlích podél objektu čp. 1127 zůstane zachován průchod 2 m. 
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usnesení RM č. 294/2018 

RM schvaluje  

výpůjčku části pozemku p. č. 1925/1, k. ú. Turnov o výměře max. 8 m2 pro xxxxxxx, IČO: 06122809 za účelem 

zřízení letní předzahrádky na dobu určitou 1 rok od 1. 6. 2018 a povoluje umístění 7 dřevěných cedulí u stromů v 

Nádražní ul., Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

usnesení RM č. 295/2018 

RM schvaluje  

výpůjčku části pozemku p. č. 1925/1, k. ú. Turnov o výměře max. 10 m2 pro xxxxxx, IČO: 02155575 za účelem 

zřízení letní předzahrádky na dobu určitou 1 rok od 1. 6. 2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

15. Doplňující podklady pro vnitrobloky 
 

Rozprava: 
      V souvislosti projednáním prodeje pozemku p. č. 1258/7 v ul. 28. října vydala rada města usnesení, ve kterém 

zadává odborům správy majetku a rozvoje města zpracování doplňujících podkladů pro vnitrobloky na území města. 

Oba odbory společně označily několik vnitrobloků, kterých by se mohl týkat případný prodej do vlastnictví obyvatel 

přilehlých bytových nebo rodinných domů. 
 
Jedná se o tyto pozemky: 
1. projednávané pozemky v ul. 28. října  
2. pozemky přístupné z ulice 28. října okolních domů. 
3. pozemky v ulici 5. května  
4. pozemky v ulici Žižkova a Zborovská  
5. pozemky v ulici Žižkova  
6. pozemky u nádraží, v ulici Kosmonautů 
7. pozemky u nádraží, v ulici Studentská  
 
OSM a ORM doporučuje RM prodej pozemků dle výše uvedeného přehledu označených čísly 1., 2. (pouze část 

pozemků) a 4a. se stanovením kupní ceny na 500,- Kč/m2 u pozemků, které tvoří tzv. funkční celek s bytovými 

domy. Jedná se o pozemky, u kterých nelze dle územního plánování předpokládat umístění dalšího nového objektu 

vzhledem k malé výměře pozemků, na kterých je pouze vhodné pro umístění drobných doplňkových staveb (pergola, 

skleník, garáž, parkovací stání apod.) při splnění podmínek využití plochy BS – Bydlení smíšené.  

 

U pozemků u kterých nelze jistotou vyloučit i jiné záměry přípustné v této ploše. Z hlediska územního plánování 

nedoporučujeme uvedený záměr prodeje realizovat. V případě zájmu o prodej takovýchto pozemků navrhujeme 

stanovení kupní ceny dle cen obvyklých v daném místě a čase pro stavební pozemky. U pozemků, u kterých hrozí 

jakákoli rizika spojená v nevyjasněným vlastnictvím prodej nedoporučujeme. 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 

usnesení RM č. 296/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit záměr postupného prodeje pozemků ve vnitroblocích v lokalitě č. 1, 2, 4a, 4b dle předloženého 

materiálu za cenu v čase a místě obvyklou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
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16. Zadávací podmínky výběrového řízení " Změna zdroje tepla v objektech DD 

Pohoda a ubytovny pro nemocnici v Turnově, ul. 28. října č.p. 812 a č.p. 1335 v 

Turnově" 
 

Rozprava: 

      Jedná se o výběrové řízení na nové plynové kotelny v objektech DD Pohoda a ubytovny pro nemocnici v ul. 

28. října, č. p. 1335. Jedno VŔ již neúspěšně proběhlo. Do projektové dokumentace se dopracovala specifikace 

systému dálkového dohledu na kotelnami. Plánované odevzdání nabídek se předpokládá v červnu 2018.  
 

 

usnesení RM č. 297/2018 

RM schvaluje  

vypsání výběrového řízení na projekt „Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda a ubytovny pro nemocnici v 

Turnově, ul. 28. října č. p. 812 a č. p. 1335 v Turnově“  a schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek  ve 

složení: Ing. Tomáš Hocke, Dana Brabcová, Ludmila Těhníková, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Eva Krsková, Marcela 

Pilská 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

17. Výsledek výběrového řízení "Vybudování učebny pro mineralogii a keramiku v 

SVČ" 
 

Rozprava: 
      26. 4. 2018 byly na radě města opětovně schváleny zadávací podmínky a vypsání veřejné zakázky malého 

rozsahu na stavební práce pro realizaci akce „Vybudování učebny pro mineralogii a keramiku v SVČ Žlutá ponorka, 

Turnov“. Výzva byla drobně upravena na základě konzultace s poskytovatelem dotace. 

 

Realizace akce zahrnuje drobné stavební práce ve stávající učebně, které představují jen dílčí zednickou práci, ale 

především půjde o velký podíl profesí a řemesel (voda, elektřina, truhlařina). Bude zde vybudováno skladovací 

mezipatro, zabudovaný interiér, úprava odpadů se speciálním nerezovým dřezem s vybíracím přepadem (pro 

brousící prášek), úprava dveřních a okenních výplní. Na přilehlém dvoře a zahradě jsou plánovány terénní úpravy 

s bezbariérovým přístupem k zadnímu vchodu, výroba drobných přístřešků, pergola pro venkovní učebnu a jiné. 

 

Základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky byla zvolena ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší 

nabídková cena v Kč bez DPH. Předpokládaná cena byla 1.300.000 Kč bez DPH. Projekt je kofinancován z MAS ve 

výši 95% uznatelných výdajů. 

 

V termínu pro podání nabídek byla doručena jedna listinná nabídka a žádné elektronické nabídky: 

 

Společnost IČ Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH 

 

INSTAV stavební práce, 

s.r.o. 

27263568 1.564.279,- Kč 1.892.778,- Kč 

 

 

 

usnesení RM č. 298/2018 

RM schvaluje  

na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele INSTAV stavební práce, s.r.o., IČ 

27263568 na realizaci veřejné zakázky „Vybudování učebny pro mineralogii a keramiku v SVČ Žlutá ponorka, 

Turnov“ za cenu 1 564 279,- Kč bez DPH a 1 892 778,- Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o 

dílo s tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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18. Průmyslová zóna Vesecko, projektová dokumentace 
 

Rozprava: 
      V návaznosti na výstavbu nového vodovodního řadu, stížnostem na opakované zaplavování areálu firmy 

Stavtrans, s. r. o. a po řadě stížností na neutěšenou situaci parkování kamionů v areálu průmyslové zóny Vesecko 

zadal odbor správy majetku zpracování projektové dokumentace, která má vyřešit nové napojení dešťové kanalizace 

tak, aby nedocházelo k zaplavování areálu firmy Stavtrans, s.r.o. a novým vodorovným dopravním značením má být 

zajištěn "pořádek" v parkování kamionů. Firma Profes projekt, s.r.o., která vyhrála výběrové řízení, zpracovala 2 

varianty řešení daného prostoru. Tyto varianty byly projednány v komisích města. Následně byl záměr úpravy 

plochy mezi halami v areálu Vesecko projednán s nájemníky a majiteli firem, které sídlí v přilehlých objektech a 

daná úprava by se jich dotkla. Na jednání zástupci všech firem vyslovili nesouhlas s navrženým řešením. Nechtějí 

novou zpevněnou plochu s jasným dopravním řešením. Nesouhlasí s parkováním kamionů mezi halami. Požadují, 

aby kamiony parkovaly pouze na štěrkovém parkovišti, které bylo na Vesecku vybudováno a na prostranství mezi 

halami požadují pouze vybudování nového asfaltového pásu (komunikace) pro lepší přístup do zadní časti areálu. S 

vyřešením nového odvodnění souhlasí. 
 

 

 

usnesení RM č. 299/2018 

RM bere na vědomí  

stav projektové přípravy řešení zpevněné plochy mezi halami v průmyslové zóně Vesecko a schvaluje pokračování 

projektové přípravy pouze na vyřešení nového odvodnění, ostatní projektová příprava bude zastavena. V areálu mezi 

halami budou opraveny pouze rýhy po novém vodovodním řadu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

19. Projektová dokumentace na chodník Kamenec podél komunikace I/35, 

komunikace Zelená cesta, stezka ve Struhách 
 

Rozprava: 
      Na základě usnesení rady města RM č. 234/2017 ze dne 27. 4. 2017 byly vypracovány studie na stavby 

"Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél I/35, na ulici Zelená cesta a dokončení stezky údolím 

Stebénky". Navržené řešení bylo konzultováno s odborem dopravy, Dopravním inspektorátem Policie ČR, ŘSD a 

dalšími dotčenými orgány. 

 

Odhadované náklady na realizaci ze studie: 

Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél I/35 13 450 tis. Kč vč. DPH 

(možné kofinancování akce z ŘSD a SFDI) 

ulice Zelená cesta     13 712 tis. Kč vč. DPH 

dokončení stezky údolím Stebénky     2  208 tis. Kč vč. DPH  

(možné kofinancování ze SFDI) 

 

Pro následnou realizaci těchto záměrů žádáme radu města o schválení vypsání výběrového řízení na projektovou 

dokumentaci pro tyto stavby. Na projektové dokumentace nejsou ve schváleném rozpočtu vyčleněny finanční 

prostředky, předpokládáme, že budou doplněny do rozpočtu rozpočtovým opatřením v červnu 2018. Dle 

nastaveného harmonogramu projekčních prací bude část úhrad za projekční práce plněna až v roce 2019. 
 

 

 

usnesení RM č. 300/2018 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci "Dokončení cyklostezky údolím 

Stebénky" 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

usnesení RM č. 301/2018 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci "Ulice Zelená cesta Turnov" 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 302/2018 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci "Chodník z Kamence k čerpací stanici 

Benzina podél komunikace I/35 Turnov". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

usnesení RM č. 303/2018 

RM schvaluje  

zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci "Chodník od zámku Malý Rohozec ke 

kruhové křižovatce na Vesecku". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

20. Dodatek nájemní smlouvy s firmou BusLine LK s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Město Turnov má s firmou ČSAD Semily, nyní BusLine LK s.r.o. již od roku 2006 uzavřenou smlouvu o 

pronájmu pozemků p.č. 2758/23, 2758/72, 2758/74, 2758/76, 2758/79 a části pozemků p.č. 2758/77, 2758/24, 

2758/73, vše k.ú. Turnov o celkové výměře 7450 m2 za účelem užívání jako autobusové nádraží. Z důvodu uzavření 

části parkovací plochy vedle autobusového nádraží požádalo město společnost BusLine LK s.r.o. o spolupráci na 

snížení výměry nájmu. Ve středu 2. května proběhlo jednání mezi městem a společností s tím, že společnost souhlasí 

se snížením výměry části autobusového nádraží o 2900 m2 (viz snímek z mapy) a nájemné zůstane zachováno ve 

stejné výši jako nyní, tj. 186.250,- Kč/rok. Tímto žádáme radu města o schválení dodatku nájemní smlouvy o 

pronájmu pozemků p.č.  2758/73, 2758/76, 2758/79 a části pozemků p. č. 2758/23, 2758/72, 2758/74, 2758/77, 

2758/24,  vše k. ú. Turnov o celkové výměře 4550 m2 za účelem užívání jako autobusové nádraží s účinností od 10. 

6. 2018. 
 

 

 

usnesení RM č. 304/2018 

RM schvaluje  

dodatek nájemní smlouvy s firmou BusLine LK, s.r.o., Semily o pronájmu pozemků p. č.  2758/73, 2758/76, 

2758/79 a části pozemků p. č. 2758/23, 2758/72, 2758/74, 2758/77, 2758/24,  vše k. ú. Turnov o celkové výměře 

4550 m2 za účelem užívání jako autobusové nádraží za celkové nájemné 186.250,- Kč/rok. RM nesouhlasí s 

umístěním čerpací stanice v sekci parkování osobních automobilů, z důvodu možného navýšení parkovacích míst a 

dopravní bezpečnosti. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

21. Technické služby Turnov, smlouvy o dílo 
 

Rozprava: 
      Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvy o dílo na stavby, které budou v roce 2018 

pro město Turnov realizovat Technické služby Turnov, a.s. na základě §11 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek.  

 

Jedná se o tyto stavby: 

1/ Chodník Alešova ulice - chodník po pravé straně ulice v délce cca 145bm. Bude zde odstraněna stávající betonová 

dlažba, obrubníky zůstanou stávající žulové, budou přeskládány, chodník bude vydlážděn novou zámkovou dlažbou. 

Cena díla je 513.804,-Kč vč DPH.  Termín realizace 06-07/2018. 

2/ Oprava chodníku a části komunikace u lékárny v ulici Antonína Dvořáka -  dojde k úpravě nájezdu na parkoviště 

u bytového domu + nájezd do uličky - ty budou nově vydlážděny, dojde k vydláždění části chodníku před vstupem 

do lékárny. Cena díla je 183.081,-Kč vč. DPH, termín realizace 07-08/2018. 

3/ Rozšíření parkování na sídlišti Výšinka - jedná se o ulici Diamantovou - u vjezdu do této ulice dojde k rozšíření 

zpevněné plochy parkoviště směrem do zeleného pásu cca o 2m. Na konci ulice Diamantová dojde ke stejnému 

rozšíření zpevněné plochy tak, aby zde zaparkovaná auta nebránila průjezdu velkých aut. Cena díla je 188.994,-Kč 

vč. DPH, termín realizace 05-06/2018. Ceny jednotlivých akcí byly stanoveny na základě oceněného položkového 

rozpočtu a kontrole jednotkových cen z obdobných staveb v roce 2017, 2018. 
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usnesení RM č. 305/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055 na realizaci akce "Chodník Alešova 

ulice, pravá strana" ve výši 513.804,-Kč vč. DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

usnesení RM č. 306/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055 na realizaci akce "Oprava chodníku 

a komunikace u lékárny, Ant. Dvořáka" ve výši 183.081,-Kč vč. DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

usnesení RM č. 307/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055 na realizaci akce "Rozšíření 

parkovací plochy na sídlišti Výšinka" ve výši 188.994,-Kč vč. DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

22. Smlouva o dílo " Výměna oken v BD Bezručova č. p. 1054 a 1055, Turnov“ 
 

Rozprava: 
      Na základě usnesení RM č. 240/2018 bylo schváleno uzavření Smlouvy o dílo na realizaci zakázky „ Výměna 

oken v BD Bezručova č. p. 1054 a 1055, Turnov“ za cenu Kč 653 715,- s DPH s firmou MSV Liberec s.r.o., IČ: 

61328952.  Firma MSV Liberec s.r.o. byla emailem vyzvána dne 27. 4. 2018 k součinnosti při podpisu smlouvy. Na 

tuto výzvu nereagovala a tak jsme telefonicky zjišťovali stav. Bylo nám sděleno, že se firma MSV Liberec s.r.o. 

svoji divizi plastových konstrukcí prodává a z tohoto důvodu od podpisu Smlouvy o dílo na tuto zakázku odstupuje. 

Toto sdělení následně zaslala i písemně. Na základě této informace jsme kontaktovali druhou firmu v pořadí LG-

DINEX spol. s r.o., IČ: 48269972, která ve výběrovém řízení nabídla cenu Kč 747 882, - s DPH a splnila 

požadovanou kvalifikaci. Firma nám emailem potvrdila, že by na provedení této zakázky přistoupila. Podpisem 

Smlouvy o dílo s firmou LG-DINEX spol. s r.o. by narostla cena o 94 167,- Kč.  
 

 

 

usnesení RM č. 308/2018 

RM schvaluje  

uzavření Smlouvy o dílo na realizaci zakázky „ Výměna oken v BD Bezručova č. p. 1054 a 1055, Turnov“ za cenu 

Kč 747 882,- s DPH s firmou LG-DINEX spol. s r.o., IČ: 48269972. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 

  

23. Smlouva o zrušení věcného břemene vedení vodovodu, pozemek p.č. 2846 k.ú. 

Turnov 
 

Rozprava: 
      Na základě žádosti a předloženého stanoviska Vodohospodářského sdružení Turnov předkládáme radě města 

smlouvu o zrušení věcného břemene k pozemku p. č. 2846 v k. ú. Turnov. Rekonstrukcí vodovodního řadu v roce 

2006 došlo ke změně trasy uložení nového vodovodního řadu, které bylo provedeno mino pozemek p. č. 2846. Staré 

potrubí zůstalo v zemi, ale bez dalšího využití (je odpojeno a v budoucnosti již nebude pro jeho stav využíváno). Ve 

stanovisku VHS Turnov je také souhlas se zrušením tohoto věcného břemene. 

 
 

 

 



15                  Zápis Rady Města Turnov dne 16. 5. 2018 
 

usnesení RM č. 309/2018 

RM schvaluje  

zrušení věcného břemene vedení vodovodu dle kn. vl. č. 1159, oprávnění pro Město Turnov povinný pozemek p. č. 

2846 v k. ú. Turnov, zapsaného řízením č. Z-3764/2005-608 na listu vlastnictví č. 1151, z důvodu přeložení 

vodovodního řadu jinou trasou. Náklady spojené s výmazem věcného břemene na katastru nemovitostí uhradí 

soukromý vlastník pozemku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

24. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene " Plynovodní přípojka 

pro novostavbu RD, Kadeřavec p.č.570/1, xxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
      Investor xxxxxxx podala žádost o zřízení VB na stavbu „Plynovodní přípojka k p. č. 570/1 k. ú. Mašov u 

Turnova“.  Jedná se o výstavbu nové plynovodní přípojky k novostavbě rodinného domu na p. č. 570/1, k. ú. Mašov 

u Turnova v obci Kadeřavec, směrem na Kacanovy. Plynovodní přípojka bude napojena na stávající plynovodní řad 

nacházejícím se v pozemku č. 1272, k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví města v délce cca 1bm. Pro výše uvedenou 

stavbu s.r.o. žádá Město Turnov o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

následně smlouvy o zřízení věcného břemene.  Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby 

plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství.  
 

 

 

usnesení RM č. 310/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a 

následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a podle zákona č. 

89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemek parcel. č. 1272 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví 

města Turnova dotčený stavbou „Plynovodní přípojka k p. č.570/1 k. ú. Mašov u Turnova“ ve prospěch xxxxxxxxx, 

za jednorázovou úhradu 400,- Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 

  

25. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu 

"Kanalizační přípojka, p.č.2357, 2358, Šlikova ul., xxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 
      Investor manželé xxxxxxx podali žádost o zřízení VB na stavbu „Kanalizační přípojka k p. č. 2357, 2358 k. ú. 

Turnov, Šlikova ul.“. Jedná se o výstavbu nové kanalizační přípojky k novostavbě rodinného domu na p. č. 2357, 

2358 k. ú. Turnov, v ulici Šlikova. Kanalizační přípojka bude napojena na stávající veřejnou kanalizaci nacházejícím 

se v pozemku č. 2355, k. ú. Turnov ve vlastnictví města v délce cca 4bm. Pro výše uvedenou stavbu žádá Město 

Turnov o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a následně smlouvy o zřízení 

věcného břemene. Věcné břemeno spočívá v oprávnění provozování stavby kanalizačního zařízení včetně jeho 

příslušenství.  
 

 

 

usnesení RM č. 311/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a 

následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších 

předpisů a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemek parcel. č. 2355 k. ú. Turnov 

ve vlastnictví města Turnova dotčený stavbou „Kanalizační přípojka k p. č. 2357, 2358 k. ú. Turnov“ ve prospěch 

manželů xxxxxxxxx, za jednorázovou úhradu 1.600,- Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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26. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu 

"SM, Turnov, Pekařova-obnova kVN, kNN" 
 

Rozprava: 
      V současné době se pro ČEZ Distribuci, a.s. připravuje realizace nového kabelového vedení NN a KN. Jedná se 

o stavbu: „SM, Turnov, Pekařova – obnova kVN, kNN". Stávající rozvody NN a VN v uvedeném prostoru jsou 

dožité a je nutná jejich výměna společně s realizovanou rekonstrukcí ulic Hruborohozecká a Pekařova. Projektovaná 

stavba bude provedena formou umístění nového kabelového vedení NN v lokalitě ulic Hruborohozecká, Pekařova, 

Brigádnická a části sídliště J. Patočky. Trasa kabelu vede po pozemcích města v rozsahu 1.200 bm v k. ú. Turnov a 

17 bm v k. ú. Daliměřice. Touto stavbou bude dotčen pozemek parcel. č. 2668/1,2669/1, 2670/1, 2667/1, 2667/13, 

2667/5, 2667/2, 2674/5, 2674/4, 2667/17, 2667/16, 2667/15, 2679/17, 2667/4, 2667/9, 2667/7, 2667/6, 2599/1, 

2600/171, 2552/10, 2600/23, 2600/138, k. ú. k. ú. Turnov, p. č. 862/11, 862/12, k. ú. Daliměřice ve vlastnictví Města 

Turnov dle přiložené situace. Trasa kabelových vedení a osvětlení je navrženo do volného prostoru podél 

komunikací a nebude se kopat v asfaltu, budou použity chráničky.  
 

 

 

usnesení RM č. 312/2018 

RM schvaluje  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu stavby a následně 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a 

o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů (energetický zákon) na pozemek 

parcel. č. 2668/1,2669/1, 2670/1, 2667/1, 2667/13, 2667/5, 2667/2, 2674/5, 2674/4, 2667/17, 2667/16, 2667/15, 

2679/17, 2667/4, 2667/9, 2667/7, 2667/6, 2599/1, 2600/171, 2552/10, 2600/23, 2600/138, k. ú. k. ú. Turnov, p. č. 

862/11, 862/12, k. ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 1.217 bm dotčeného stavbou „SM, 

Turnov, Pekařova -obnova kVN, kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v minimální 

možné částce 486.800,- Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 

  

27. Dodatek č. 1 na akci Hrad Valdštejn - obnova terasy nad biliárním sálem a 

obnova střechy a krovu vstupní brány 
 

Rozprava: 

      Tato akce se skládá ze dvou samostatných částí (1. oprava terasy nad biliárním sálem a 2. oprava střechy 

vstupní brány). Bylo vypsáno jedno výběrové řízení s tím, že uchazeči mohli podat nabídku na jednu nebo obě akce. 

Během postupu prací došlo k několika změnám v rozsahu prací. Předmětem dodatku č. 1 je úprava podle 

skutečnosti: 

 

A) Obnova střechy a krovu vstupní brány 

1. Méněpráce – odpočty  

V části odpočtů jsou odečteny položky, které jsou nahrazeny jinými nebo se nebudou provádět. Část trámů má 

větší průřez než předpokládala projektová dokumentace, proto se odečítá tato položka a přičte se nová dle 

skutečného průřezu. Dále se odečítá pojistná hydroizolace, doplnění podsypů na povaly, ochranné konstrukce a 

sítě, geodetické zaměření. Odpočty dělají celkem 64 070,97 Kč bez DPH. 

 

2. Vícepráce - přípočty:  

Zde bylo nutné vyměnit větší část střešní vazby, než předpokládal projekt. Krovy hlavně nad pravou částí byly 

z větší části ztrouchnivělé, a proto byla nutná rozsáhlejší výměna a s tím spojená impregnace. Z důvodu celkově 

špatného stavu bylo také rozhodnuto o demontáži povalů s tím, že nové se nebudou dělat. V přípočtech jsou také 

nutné přizdívky po obvodu nad podhledem, nové žlaby (původní se nedaly zpět použít), bylo také dopočítáno 

provizorní zajištění střechy, které ve výkazu chybělo. Samostatnou kapitolou víceprací je výměna krytiny na 

přilehlém přístřešku. Zde bylo počítáno jen s očištění stávající krytiny. Po očištění se však zjistilo, že krytina je 

dožilá a je ve špatném stavu. Proto bylo rozhodnuto o její výměně. Tímto také dojde ke sjednocení krytiny na 

bráně a přístřešku.  
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B) Obnova terasy nad biliárním sálem 

1. Méněpráce – odpočty  

V projektové dokumentaci se předpokládalo, že spádová vrstva betonu pod dlažbou je ve špatném stavu a bude 

nutné její vybourání a vybetonování nové. Po odkrytí se zjistilo, že tato vrstva je v dobrém stavu a není nutné její 

vybourání, pouze lokální vyspravení. 

2. Vícepráce – přípočty  

 Nová skladba dlažby, vysprávky stávajícího betonu a odřezání betonu z důvodu demontáže stávajícího    

oplechování. 

 
 

usnesení RM č. 313/2018 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 – zvýšení ceny ve výši 53 517,72 bez DPH (64 756,45 s DPH) ke smlouvě o dílo s firmou 

Jensovsky, s.r.o. na realizaci stavby Hrad Valdštejn – obnova střechy a krovu vstupní brány. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

usnesení RM č. 314/2018 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 – snížení ceny ve výši 58 980,65 bez DPH (71 366,59 s DPH) ke smlouvě o dílo s firmou 

WRAGET SB, s. r. o. na realizaci stavby Hrad Valdštejn – obnova terasy nad biliárním sálem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

usnesení RM č. 315/2018 

RM neschvaluje  

prodloužení termínu s firmou WRAGET SB, s.r.o. na realizaci stavby Hrad Valdštejn – obnova terasy nad biliárním 

sálem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

28. Hodnocení ředitelky příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch 

po 4 letech 
 

Rozprava: 
      Dne 4. 4. 2018 proběhlo hodnocení ředitelky příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch Ing. 

Elišky Gruberové po 4 letech ve funkci. Paní ředitelka předložila zprávu, kde zhodnotila uplynulé funkční období 

(duben 2014 - březen 2018) a v druhé zprávě nastínila vizi na další 4 roky. Komise velmi kladně hodnotila změny, 

které proběhly za působení paní ředitelky na hradě Valdštejn. Konstatovala, že je ovšem velmi nepříznivá obměna 

správců hradu po jednom roce. Paní ředitelka odvedla velmi mnoho práce k převodu organizace na plátce DPH a 

také ve finančním nastavení společnosti. Členům komise se jevila jako nedostatečná předložená koncepce činnosti 

TPCR v úseku cestovního ruchu a samotný rozvoj informačního centra v podobě návštěvnického centra a jeho 

dalšího směřování. Paní ředitelka představila v současné době spíš prioritní hrad Valdštejn a Synagogu.  
 

 

 

usnesení RM č. 316/2018 

RM potvrzuje  

ve funkci ředitelku příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch Ing. Elišku Gruberovou na další 4 

roky. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
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29. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - Výroční zpráva za rok 2017 
 

Rozprava: 
      Na Radě Města byla předložena Výroční zpráva za rok 2017 organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková 

organizace. 
 

 

 

usnesení RM č. 317/2018 

RM bere na vědomí  

Výroční zprávu za rok 2017 organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

30. Zdravotně sociální služby Turnov - Výroční zpráva pro rok 2017 
 

Rozprava: 
      Na Radě Města byla předložena Výroční zpráva pro rok 2017 příspěvkové organizace Zdravotně sociální služby 

Turnov. 
 

 

 

usnesení RM č. 318/2018 

RM bere na vědomí  

Výroční zprávu příspěvkové organizace Zdravotně sociálních služeb Turnov za rok 2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

31. Vize Zdravotně sociálních služeb Turnov do roku 2022 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám tímto Vizi příspěvkové organizace Zdravotně sociální služby Turnov do roku 2022. Vize 

byla projednána v Komisi pro Zdravotně sociální služby Turnov dne 9.1.2018 s usnesením č. 2/2018.Vize byla dále 

projednána v Komisi sociální a bytové dne 17.1.2018 s usnesením č. 5/2018. Komise sociální a bytová projednala 

opakovaně doplněnou Vizi Zdravotně sociálních služeb Turnov dne 14.3.2018 s usnesením č. 15/2018.  

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

 

 

usnesení RM č. 319/2018 

RM doporučuje  

ZM schválit Vizi Zdravotně sociálních služeb Turnov do roku 2022. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

32. Parkovací pruh v Nudvojovické ulici - žádost KAMAX s.r.o. 
 

Rozprava: 
      Společnost KAMAX využívá místní komunikaci, ul. Nudvojovická pro parkování vozidel zaměstnanců na 

základě dočasného povolení MěÚ Turnov, odboru dopravního pro umístění dopravního značení. Platnost povolení 

vyprší 1. 6. 2018. Žádost byla minulý rok odůvodněna potřebou parkování při příjezdu druhé směny, kdy první 

směna ještě neodjela. K tomuto povolení bylo vydáno stanovisko orgánu Policie ČR dopravního inspektorátu 

Semily. 

 

V současné době KAMAX nemá hotovou přístavbu v průmyslovém areálu na Vesecku a nemůže tedy opustit 

stávající prostory v Nudvojovicích. Z tohoto důvodu žádá o prodloužení platnosti povolení na umístění značek, viz 

žádost. K tomuto již bylo vydáno kladné stanovisko Policie ČR Dopravního inspektorátu, viz příloha. KAMAX již 

nechce využívat dvě poslední parkovací místa směrem k Nudvojovicím, aby byl zajištěn maximální rozhled do 

zatáčky u rodinného domu. Vzhledem k tomu, že spol. KAMAX žádá o povolení parkování v tomto prostoru, 

předkládáme tento bod k projednání radě města. 
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usnesení RM č. 320/2018 

RM souhlasí  

s prodloužením platnosti povolení pro parkování vozidel na Nudvojovické ulici v Turnově před areálem KAMAX do 

1. 6. 2019. Nebudou využívána dvě poslední parkovací místa směrem k Nudvojovicím. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  

33. Smlouva s TST – změna cen za předávání separovaných odpadů zpracovateli 
 

Rozprava: 
      Na základě informace od ředitele TST pana Preislera předkládáme RM ke schválení aktuální situaci v oblasti 

předávání separovaných odpadů zpracovateli. V současné době postupně klesá výkupní cena surovin. Během 

loňského roku poklesla zejména u skla a skleněných střepů. V minulosti jsme za směsné sklo fakturovali kolem 

500,- Kč/t a za čiré sklo 600,- Kč/t. Nyní dostaneme maximálně 350 Kč za tunu čirého skla. Ještě horší je vývoj 

výkupní ceny papíru a zejména pak plastů. Za papír jsme donedávna dostávali 1500 Kč/t. Nyní cena poklesla na 

800,- Kč/t. U plastů cena klesla ještě výrazněji. Směsný plast jsme v loňském roce prodávali za 820,- Kč/t. Dnes je 

situace mnohem méně příznivá. Za to, že od nás někdo plasty odebere, platíme. Cena je nyní 500,- Kč/t.  

 

Na základě výše uvedeného, je tedy potřeba odsouhlasit proplácení faktur za skutečně předané odpady zpracovateli. 

Poslední tři čtvrtletí roku 2017 se jednalo o cca 125 t tříděných plastů. 

125 t x 500,- Kč = 62.500,- Kč + DPH ….75.625,- Kč 
 

 

 

usnesení RM č. 321/2018 

RM bere na vědomí  

informaci o změnách výkupních cen separovaných odpadů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

usnesení RM č. 322/2018 

RM schvaluje  

proplácení faktur pro Technické služby Turnov, s. r. o. za skutečně předané množství tříděných plastů zpracovateli 

(FCC Liberec s.r.o.) s platností od 1. 4. 2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

34. Rozbory hospodaření PO za rok 2017 
 

Rozprava: 
      Materiál je přesunut na další jednání RM. 

 

35. Přehled dotací administrovaných odborem školství, kultury a sportu v roce 2017 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám přehled dotací (programové a individuální) poskytnutých z rozpočtu města Turnov v roce 

2017 administrovaných odborem školství, kultury a sportu. V rámci programových dotací byla podpořena oblast 

kultury, sportu, volného času dětí a mládeže, zahraniční spolupráce a cestovního ruchu a obecně prospěšných 

činností. V individuálních dotacích byly podpořeny projekty, jejichž účel, časové či finanční zaměření nebylo 

obsahem žádné programové dotace, kterou město v roce 2017 vyhlásilo. Součástí tohoto přehledu je i informace o 

kontrole došlých závěrečných vyúčtování těchto dotací. V příloze tohoto materiálu jsou přehledy doplněny o 

konkrétní projekty a o další poznámky k jednotlivým dotacím. 

Materiál je k nahlédnutí na odboru školství, kultury a sportu. 
¨ 

 

usnesení RM č. 323/2018 

RM bere na vědomí  

informace o poskytnutých dotacích města Turnov administrovaných odborem školství, kultury a sportu za rok 2017. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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 36. Dotace Liberecký kraj 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám ke schválení přijetí neinvestiční dotace, poskytnuté na základě podané žádosti o dotaci z 

Dotačního fondu Libereckého kraje (oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.1 

Kulturní aktivity v Libereckém kraji) v celkové výši 50.000 Kč. Dotace je určena na projekt s názvem Oslavy výročí 

republiky. Zároveň žádáme o schválení u zavření veřejnoprávní smlouvy č. OLP/2601/2018, viz příloha č. 1. 

Poskytnutí neinvestiční dotace schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 24. 4. 2018 

usnesením č. 136/18/ZK. Finanční prostředky budou použity na způsobilé výdaje dle žádosti. Termín zahájení 

realizace projektu je 1. 4. 2018 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 11. 2018. 
 

 

 

usnesení RM č. 324/2018 

RM schvaluje  

přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt Oslavy výročí republiky ve výši 50.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy č. OLP/2601/2018 s Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 70891508. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

37. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost 
 

Rozprava: 
      Pro rok 2018 byla vyčleněna na podporu činnosti organizací podporující společenský a občanský život obyvatel 

města Turnov v rozpočtu částka 150 000 Kč.  

Materiál bude projednáván na ZM. 
 
 

 

usnesení RM č. 325/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost z rozpočtu města pro rok 2018 

dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

38. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci 
 

Rozprava: 
      Pro rok 2018 byla z rozpočtu města vyčleněna na podporu zahraniční spolupráce částka 100 000 Kč. V rámci 

vypsané výzvy v programu Podpora zahraniční spolupráce bylo k rozdělení na podporu stanoveného účelu pro 

žadatele vyčleněno 40 000 Kč.  

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

 

usnesení RM č. 326/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o rozdělení dotací na podporu zahraniční spolupráce z rozpočtu města pro 

rok 2018 dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

39. Individuální dotace Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. (dále jen TJ Turnov) 

ve výši 300 tis. Kč. Dotace má být určena na rekonstrukci střechy na turistické chatě v Kořenově čp. 201, která je ve 

vlastnictví spolku TJ Turnov. Chatu v Kořenově považuje TJ Turnov za nedílnou součást sportovních zařízení 

v majetku spolku a její přínos nebere prioritně pouze za ekonomický, ale za významné doplnění sportovních a 

společenských možností nejen pro členy spolku, ale i pro ostatní veřejnost. Mimo veřejnosti využívají chatu 

k pořádání sportovních soustředění, lyžařských výcviků a volnočasových pobytů některé sportovní oddíly.  

Materiál bude projednáván na ZM. 
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usnesení RM č. 327/2018 

RM nedoporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální dotace ve výši 300 000 Kč pro spolek 

Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 na opravu střechy na objektu čp. 201 v obci Kořenov. Důvodem je 

především neutěšený stav sportovišť na území města, sportovní areály mimo katastry města si musí na svůj provoz a 

investice vydělat sami. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 

  

40. Individuální dotace Tělocvičná jednota Sokol Turnov 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost o individuální dotaci spolku Tělocvičná jednota Sokol Turnov (dále jen T.J. Sokol) 

ve výši 50 tis. Kč. Dotace má být určena na zajištění organizace Krajského všesokolského sletu v Turnově, který se 

uskuteční dne 10. 6. 2018. Česká obec sokolská je významným partnerem oslav výročí vzniku samostatného 

Československého státu a pro tento rok bude organizátorem několika významných akcí na území celého kraje. 

Nejvýznamnější událostí bude XVI. všesokolský slet. Ve dnech 9. – 10. 6. 2018 proběhne v Turnově dvoudenní 

setkání sokolů z celého kraje, které vyvrcholí v neděli 10. 6. 2018 slavnostním nástupem cvičenců na Náměstí 

Českého ráje, průvodem a následným představením sletových skladeb na Městském stadionu Ludvíka Daňka za 

účasti 900 cvičenců.  

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

 

usnesení RM č. 328/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč pro spolek Tělocvičná 

jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na organizaci Krajského všesokolského sletu v Turnově a zároveň doporučuje 

Zastupitelstvu města Turnov schválit vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Turnov na tuto individuální 

dotaci v rámci rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2018. Do jednání ZM žádá RM o doložení plánovaných příjmů na 

tuto akci. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

  

41. Čerpání rezervních fondů příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

o čerpání rezervního fondu organizace na nákup venkovních herních prvků na školní zahradu, do výše 63.100 Kč. 

Rezervní fond organizace k 31. 3. 2018 je 80.733 Kč 

Povinná rezerva na energie 15% je 17.250 Kč  

Rezervní fond k použití je ve výši 63.483 Kč 

Školní zahradu by ředitelka chtěla doplnit herními prvky hnízdečko a cestou odvahy, na které by si děti procvičovaly 

obratnost, koordinaci a odvahu. Tyto prvky budou využívány při projektech, které jsou připravovány pro společné 

akce rodičů a dětí na školní zahradě. Dalšími herními prvky, kterými by ředitelka ráda postupně dovybavila zahradu, 

jsou prvky pro podporu ekologie, k rozvoji tělesné zdatnosti, rozvoji postřehu a intelektuálních schopností. 
 

 

 

usnesení RM č. 329/2018 

RM schvaluje  

organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu organizace do 

výše 63.100 Kč na pořízení venkovních herních prvků na školní zahradu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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42. Koncepce sportu 
 

Rozprava: 
      Poslední koncepce sportu byla platná pro období 2012 – 2015. Od konce její platnosti probíhala jednání se 

zástupci sportovních subjektů (sportovní komisí), přesto nedošlo ke konsensu. V této souvislosti je třeba k materiálu 

ke schválení koncepce sportu dodat, že dle zákona č. 230/2016. Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o 

podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, mají obce povinnost zpracovat plány rozvoje sportu do 18 měsíců ode 

dne nabytí účinnosti upraveného znění zákona, tj. do 30. 6. 2018. Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018 – 

2020 byl schválen zastupitelstvem kraje 30. ledna 2018.  

Materiál bude projednáván na ZM. 
 

 

usnesení RM č. 330/2018 

RM doporučuje  

Zastupitelstvu města Turnov schválit předloženou koncepci sportu pro období 2018-2020 s úpravami dle diskuze v 

RM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  

usnesení RM č. 331/2018 

RM schvaluje  

záměr zřízení pracovního místa metodik sportu při Středisku volného času Žlutá ponorka Turnova, příspěvková 

organizace a doporučuje Zastupitelstvu města navýšit v rámci rozpočtového opatření v červnu 2018 příspěvek 

organizaci Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov pro rok 2018 o 70 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  

43. Účelový dar – SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Daliměřice 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám žádost spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Daliměřice o poskytnutí finančního daru 

z rozpočtu města Turnov. Dar má být určen na podporu oslav 125 let založení hasičského sboru. Oslava výročí sboru 

se bude konat za účasti okolních sborů a zástupců města – spolek daruje nejstarším členům pamětní odznaky, 

upomínkové předměty a plánuje nákup slavnostních kožených rukavic pro vlajkonoše.  
 

 

 

usnesení RM č. 332/2018 

RM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy se spolkem Sbor dobrovolných hasičů Daliměřice, pobočný spolek, IČ 62013483 na 

celkovou částku 10 000 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

44. Jmenování, odvolání člena školské rady při Základní škole Turnov, 28. října 757, 

příspěvková organizace 
 

Rozprava: 
      Dle § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů. 

Při Základní škole Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace, jsou určeni ve školské radě dva členové za 

zřizovatele. Jelikož jeden z těchto členů – Mgr. J. Majerová končí pracovní poměr na pozici referenta OŠKS, je 

nutné na toto místo jmenovat nového člena školské rady. S ohledem na výše uvedené, navrhujeme jmenovat novým 

členem školské rady za zřizovatele při Základní škole Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace, Mgr. M. 

Markovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu.  
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usnesení RM č. 333/2018 

RM odvolává  

při Základní škole Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace, ve smyslu § 167, zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, z členství ve 

školské radě Mgr. Janu Majerovou, s účinností k 31. 5. 2018 a zároveň jmenuje členkou školské rady Mgr. Martinu 

Markovou, s účinností od 1. 6. 2018 do konce funkčního období školské rady. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

45. Jmenování do funkce ředitele základních škol 
 

Rozprava: 
      Na základě usnesení RM č. 56/2018 ze dne 7. 2. 2018, bylo rozhodnuto o vyhlášení konkurzů na funkci 

ředitele/ředitelky vybraných škol a školského zařízení. V souvislosti s tímto a v souladu s právními předpisy, 

proběhly dne 25. 4. 2018 konkurzy na funkci ředitele u těchto příspěvkových organizací:  

 Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

 Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

 Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

Celkem se na tři pracovní místa přihlásili čtyři uchazeči. Konkurzní komise posoudila vhodnost uchazečů, přičemž 

vycházela z předložených materiálů a řízeného rozhovoru. Hlasováním komise usoudila, že všichni uchazeči jsou 

vhodní pro výkon funkce ředitele.  
 

 

 

usnesení RM č. 334/2018 

RM bere na vědomí  

výsledek konkurzního řízení a jmenuje do funkce ředitele Základní školy Turnov, 28. října 18, příspěvková 

organizace, pana Mgr. Jaromíra Friče, xxxxxxxxxxxxxxx, s účinností od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2024. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 

usnesení RM č. 335/2018 

RM bere na vědomí  

výsledek konkurzního řízení a jmenuje do funkce ředitele Základní školy Turnov – Mašov, příspěvková organizace, 

paní Mgr. Renatu Šulcovou, xxxxxxxxxxxxxx, s účinností od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2024. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

usnesení RM č. 336/2018 

RM bere na vědomí  

výsledek konkurzního řízení a jmenuje do funkce ředitele Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, příspěvková 

organizace, paní Mgr. Jaroslavu Štoudkovou, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s účinností od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2024. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

46. Plat ředitelky Mateřské školy Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace, plat 

ředitelky Mateřské školy Turnov - Mašov, příspěvková organizace 
 

Rozprava: 

      Předkládáme návrh pro stanovení výše platu ředitelky těchto organizací: 

Mateřské školy Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace – Bc. Lence Dékány 

Mateřské školy Turnov – Mašov, příspěvková organizace - Věře Nejedlové 
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usnesení RM č. 337/2018 

RM schvaluje  

plat ředitelce Mateřské školy Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace  Bc. Lence Dékány, s účinností od 1. 8. 

2018 dle návrhu a zároveň schvaluje uzavření dohody o sjednaných pracovních podmínkách, která bude obsahovat 

stanovení šestiměsíční zkušební doby. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

usnesení RM č. 338/2018 

RM schvaluje  

plat ředitelce Mateřské školy Turnov - Mašov, příspěvková organizace Věře Nejedlové, s účinností od 1. 8. 2018 dle 

návrhu a zároveň schvaluje uzavření dohody o sjednaných pracovních podmínkách, která bude obsahovat stanovení 

šestiměsíční zkušební doby. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

47. Zdravé město Turnov a MA21 
 

Rozprava: 
      Předkládáme Vám Zprávu za činnost Zdravého města Turnova a MA21 za rok 2017. Zpráva obsahuje souhrnné 

informace za uplynulý rok včetně kompletního přehledu uskutečněných aktivit vykazovaných v rámci projektu ZM a 

MA21 na území města Turnova. Zároveň předkládáme Plán zlepšování projektu Zdravého města a místní Agendy 21 

pro rok 2018. Na základě plánu pro rok 2018 jsou již postupně plněny některé kroky, například získání Zlatého 

certifikátu koordinátorkou projektu Ing. Annou Šupíkovou na jarní škole NSZM, kde bylo město Turnov zároveň 

oceněno tvz. Razítkem dobré praxe za příklad osvětové akce pro mládež informující o chování ve virtuálním 

prostředí. Daří se také postupně rozšiřovat základnu partnerské spolupráce nejen na jednorázových aktivitách. 

V roce 2017 byla navázána užší spolupráce se Zdravým Libereckým krajem, Krajskou hygienickou stanicí 

Libereckého kraje se sídlem v Liberci nebo Místní skupinou Českého červeného kříže. V roce 2018 se již podařilo 

navázat spolupráci se Sdružením občanů Nudvojovice, ADRA Turnov nebo se jedná o spolupráci s VOZP. V roce 

2018 byla také podána žádost o dotaci na činnost Zdravého města Turnova a MA21. Pro prohloubení komunikace 

uvnitř úřadu již proběhlo školení v oblasti udržitelného rozvoje, které je i jedním z povinných kritérií MA21.  
 

 

 

usnesení RM č. 339/2018 

RM bere na vědomí  

zprávu o činnosti Zdravého města Turnova a místní Agendy 21 za rok 2017 a schvaluje Plán zlepšování Zdravého 

města a MA21 na rok 2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

48. Participativní rozpočet - výsledky  hlasování, realizace 
 

Rozprava: 
      Dovoluji si informovat o 2. ročníku participativního rozpočtu „Můj projekt pro Turnov 2018“ 

Do 1. 3. 2018 byly předloženy 4 projekty, které následně prošly věcným hodnocením a byly zařazeny do hlasování – 

popis projektu v příloze. Konzultovány byly další 4 projekty, které ale nesplnily podmínky dle metodiky (vysoká 

realizační cena, chybějící seznam podporovatelů, nesoulad s územním plánem).  

Projekty:  

 Úprava veřejného prostoru v Nudvojovicích  – 150 000,-Kč  

 Venkovní posilovna pro veřejnost – Workout na atletickém stadionu – 105 000,-Kč (spoluúčast 

předkladatele 30 000,-Kč)  

 Renovace altánku Kopalova vyhlídka v novém parku – 110 000,-Kč 

 Kultivace prostředí u pramene Boží vody – 300 000,-Kč 

Projekty byly prezentovány na dubnové tiskové konferenci, webových stránkách a FB města, plakáty byly 

distribuovány do našich příspěvkových organizací, na městské vývěsky, do MHD. Hlasování probíhalo od 9. do 30. 

4. 2018 přes ověřovací e -mailové adresy.  Přijato bylo přesně 300 hlasů. Někteří hlasující zapomněli na ověření 

svých hlasů a 63 hlasů muselo být z celkových výsledků vyřazeno. 
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Výsledné pořadí:  

1. Úprava veřejného prostoru v Nudvojovicích – 40%  

2. Venkovní posilovna pro veřejnost – Workout na atletickém stadionu – 26,16% 

3. Kultivace prostředí u pramene Boží vody -19,4% 

4. Renovace altánku Kopalova vyhlídka v novém parku – 13,5% 

Vzhledem ke schválené částce v rozpočtu města 300 000,- Kč doporučuji realizovat projekty, které se umístily na 

prvním a druhém místě a z případné zbývající částky realizovat dílčí úpravy u projektu na třetím a čtvrtém místě dle 

dohody s předkladatelem.  

 

p. Svobodová hlásí střet zájmů 

usnesení RM č. 340/2018 

RM bere na vědomí  

informace o předložených projektech v rámci participativního rozpočtu a výsledku hlasování. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
 

usnesení RM č. 341/2018 

RM schvaluje  

realizaci projektů dle navrženého postupu a pověřuje odbor správy majetku zahájením realizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 

  

49. Pronájem objektu Alešova 1723, Turnov - nová smlouva 
 

Rozprava: 

      V únoru 2018 jsme schválili zájem o pronájem prostor v objektu školy v Alešově ulici od Obchodní akademie, 

Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov. Současně jsme schválili návrh znění smlouvy se zapracováním 

našich připomínek. Od této doby pak probíhají jednání a výměna znění této smlouvy. Námi schválená smlouva byla 

odsouhlasena paní ředitelkou (Pronajímatelem), ale nebyla přijata Krajským úřadem Libereckého kraje a ředitelka 

školy musela smlouvu upravit dle vzoru smluv kraje. Hlavním bodem jednání se především stala výpovědní doba, na 

které krajský úřad trvá, dále účel nájmu, souhlas s podnájmem, zvyšování nájmu s ohledem na inflaci. Po osobním 

jednání na krajském úřadě na konci dubna za přítomnosti všech zúčastněných stran (za město – Hocke, Houšková, 

škola – Antošová, za kraj – Tulpa, Křeček, Stříbrná) jsme dospěli ke společnému konsensu znění smlouvy, který 

předkládám znovu ke schválení. Rada kraje bude smlouvu projednávat 15. 5. 2018.  

 

Aktuální informace – naše organizace a OSM jsou připravené okamžitě zahájit přípravu na zahájení provozu od září 

2018, čekáme jen na schválení smlouvy, základní škola má zájem využít další třídu pro otevření odpoledního klubu 

místo družiny – do 1. třídy má nastoupit v září 2018 cca 75 prvňáků (o jednu třídu více) a kapacita současné družiny 

je 140 žáků, vzhledem k vysokému počtu žáků nebude dostupná družina pro všechny žáky 3. ročníků, případně 4. 

ročníků, tak jako v minulém roce, škola chce proto rodičům nabídnout odpolední klub, Žlutá ponorka má rovněž 

zájem o další třídu, oba dva subjekty berou na vědomí, že jde o třídy, které jsou určeny jako rezerva pro ZŠ Mašov a 

v případě potřeby je uvolní.  
 

 

 

usnesení RM č. 342/2018 

RM ruší  

usnesení č. 89/2018. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
 

usnesení RM č. 343/2018 

RM souhlasí  

s předloženým návrhem nájemní smlouvy k pronájmu prostor v objektu Alešova č. p. 1723, Turnov od Obchodní 

akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 



26                  Zápis Rady Města Turnov dne 16. 5. 2018 
 

 50. Smlouva o dílo - dodatek č. 1 "Zvyšování bezpečnosti chodců Husova Turnov". 
 

Rozprava: 
      Město Turnov uzavřelo se společností 1. jizerskohorská stavební společnost s.r.o. Hodkovice nad Mohelkou 

smlouvu o dílo na realizaci stavby "Zvyšování bezpečnosti chodců - stavební úpravy silnice III/2831 - ulice Husova 

Turnov". V průběhu stavebních prací byly zjištěny méněpráce a vícepráce, které bylo nezbytné realizovat pro zdárné 

dokončení díla. Jedná se především o vyspravení krytu komunikace asfaltobetonem vč. uzavíracího nátěru, dodávka 

ornice včetně rozprostření a další drobnější položky, které jsou vyčísleny v soupisu více a méně prací. Celkem se 

cena díla navyšuje o 57 931,39 vč. DPH na celkovou cenu 1 169 822,17 Kč vč. DPH. 
 

 

 

usnesení RM č. 344/2018 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 ve výši 57 931,39 Kč vč. DPH ke Smlouvě o dílo pro stavbu "Zvyšování bezpečnosti chodců - 

stavební úpravy silnice III/2831 - ulice Husova Turnov". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

51. Smlouva o dílo dodatek č. 1 - "Modernizace tří bytů Bezručova č.p. 1055 Turnov" 
 

Rozprava: 
      Město Turnov uzavřelo s panem xxxxxxxxx Smlouvu o dílo na realizaci stavby " Modernizaci tří bytů 

Bezručova č. p. 1055, Turnov". V průběhu stavebních prací byly zjištěny méněpráce a vícepráce, které bylo 

nezbytné realizovat pro zdárné dokončení díla. Jedná se především o montáž kuchyňských linek včetně obkladů, 

dodávka a montáž plastových oken, které jsou vyčísleny v soupisu více a méně prací. Celkem se cena díla navyšuje 

o 25 760,- Kč vč. DPH na celkovou cenu 966 907,-Kč vč. DPH. 
 

 

 

usnesení RM č. 345/2018 

RM schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 ve výši 25 760,-Kč vč. DPH ke Smlouvě o dílo pro stavbu "Modernizace tří bytů Bezručova č. 

p. 1055 Turnov". 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

 

V Turnově dne 22. května 2018 

 

 

 

 

 

 

  ……………………………  …………………………………… 

        Ing. Tomáš Hocke             Mgr. Petra Houšková 

                starosta       místostarostka 


